Vakantiekrantje Paal
Paasvakantie

VZW De Petteflet
Opvang Paal: Heldenlaan 7 , 3583 Paal-Beringen ● 011/42.50.09
Opvang Beringen: Corbiestraat 1, 3580 Beringen ● 011/45.10.17
Administratie: Heldenlaan 7, 3583 Paal- Beringen ● 011/42.50.08 ● Petteflet@skynet.be

Vestigingsplaats(en) :

PAAL

Openingsuren: van 8u00 – 17u30

Openingsdagen: open van 8 april tot en met 19 april 2019.
Er worden maximum 28 kinderen opgevangen
Reserveren van opvangdagen:
Uw kind wordt enkel opgevangen mits reservatie via het platform. Dit kan u raadplegen via
https://mijn.petteflet.be/. Indien u niet de mogelijkheid heeft om dit via PC of smartphone te doen, ben je
steeds welkom om dit samen op de administratie te reserveren.
Bij dringende en onverwachte opvangnood kan u de administratief coördinator, Saskia Vanhove
contacteren.
Annuleren van de opvangdagen:
-

-

OPGELET!: Bij afwezigheid van uw kind op een gereserveerde dag, verwittigt u de administratieve
dienst telefonisch of via mail (petteflet@skynet.be).
Er kan enkel geannuleerd worden met een doktersattest, een werkgeversattest of de Joker. Deze
attesten moeten voor het einde van de maand, waarin de afwezigheid wordt geregistreerd,
worden afgeleverd.
Er wordt een administratieve kost van 15 euro en de dagprijs van de gereserveerde opvangtijd (zie
tarieven) aangerekend indien een kind afwezig is zonder bovengenoemde attesten.

(BUITENHUIS)Activiteiten:
- Op het weekschema kan u zien wat de kinderen in de vóór- en de namiddag doen. Ook de
verantwoordelijke begeleid(st)er wordt vermeld.
- Indien een activiteit omwille van omstandigheden wordt geannuleerd staat dit vermeld op het
prikbord aan de inkomhal.
- In vakanties zijn er buitenhuisactiviteiten, deze staan steeds vermeld in het krantje.
! Buitenhuisactiviteit zonder extra kost: kind gaat mee tenzij je doorgeeft van binnenshuis te
blijven
! Buitenhuisactiviteit met extra kost: kind kan enkel mee indien je het inschrijvingsdocument
binnenbrengt.
- Alle extra kosten rondom activiteiten komen op de maandelijkse rekening.
Belangrijk:
- Om 9u30 en om 15u30 eten de kinderen een tussendoortje. Hiervoor mag men iets (koek, fruit,
boterham) meebrengen, of kan men in De Petteflet een koek krijgen (komt op de rekening).
- ’s Middags eten de kinderen een boterham. Er kan soep gekocht worden (komt op de rekening).
- De kinderen hebben geen geld nodig, tenzij dit uitzonderlijk vermeld staat in het vakantiekrantje.
Alle kosten komen op de maandelijkse rekening.
- Om verlies van kledij en tassen te voorkomen, vragen wij u alles te naamtekenen. Dit maakt
het voor ons gemakkelijk om alles terug te bezorgen.
Leeftijdsgroepen:
 Kabouters: instapklasje en 1e kleuterklas
 Reuzen: 2e en 3e kleuterklas
 Sloebers: 1e, 2e, 3e leerjaar
 Kids: 4e, 5e, 6e leerjaar

PAASVAKANTIE
KABOUTERS & REUZEN
Maandag 8 april
Wie?

Wat?

VM

Bianca

Wat speel ik in de lente?

NM

Sara

Het spelbord van Pasen

Maandag 15 april
Extra?

Wie?

Wat?

VM

Suzie/Yeliz

Lenteplezier

NM

Daan

Origami vogel

Dinsdag 9 april
Wie?

Wat?

VM

Bianca

Kleutergames

NM

Sara

Paaseieren versieren

Dinsdag 16 april
Extra?

Wie?

Wat?

VM

Suzie/Yeliz

Kleutermove

NM

Daan

Clicks of niks

Woensdag 10 april
Wie?

Wat?

VM

Bianca

Bunnycard

NM

Suzie/Yeliz

Alle kleuren van de regenboog
Wat?

VM

Bianca

Ik zoek mijn kleuren

NM

Sara

Spelen met de ballen

Extra?

Wie?

Wat?

VM

Suzie/Yeliz

Pettefletpret

NM

Sara

Het dobbelsteen spel

Wat?

VM

Bianca

Waar is mijn schaap

NM

Martine

Paashopsabees

Extra?

Donderdag 18 april
Extra?

Wie?

Wat?

VM

Suzie/Yeliz

Knutselfrutsel

NM

Daan

Buitenspeeldag

Vrijdag 12 april
Wie?

Extra?

Woensdag 17 april

Donderdag 11 april
Wie?

Extra?

Extra?

Vrijdag 19 april
Extra?

Wie?

Wat?

VM

Suzie/Yeliz

FUN to the limit

NM

Davy

Paasspeurtocht

Extra?

PAASVAKANTIE
SLOEBERS & KIDS

